
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע   ֲאָלִפים'ה שמותגליון פרשת 

ים ִג ִלים ָּד ְּמ ַס ָּפר  ֶאת   ְמ ְס    ֶׁשַבע  ִמ

ְׁשַבע ֵמאֹות ִמיֵני ָּדִגים  )פתיחתא לאיכה רבה לד(ַּבִּמְדָרׁש 

, ְטהֹוִרים ָּגלּו ִעם ִיְׂשָרֵאל ְלָבֶבל ּוְכֶׁשָחְזרּו ָחְזרּו ִעָּמֶהם

 רֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ָּדִגים ַלִּמְסָּפר .חּוץ ִמָּדג ֶאָחד ֶׁשְּׁשמֹו ִׁשיּבּוָטא

 ֹוְּכמ, ֶרֶׁשת ִלְתִפיַסת ַהָּדִגים ִנְקֵראת ַּבּתֹוָרה ְּבֵׁשם ִמְכמֶֹרתְוֵכן ָה. ֶׁשַבע

   "ִמְכמֶֹרת" ּו"ּופְֹרֵׂשי ִמְכמֶֹרת ַעל ְּפֵני ַמִים" )ח, יט' ישעי( בתּוֶׁשָּכ

  .ֶׁשַבע ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָּדג ְוֵכן.ְׁשַבע ֵמאֹותְּבִגיַמְטִרָּיא   

 ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ֶלֱאכֹל ָּדִגים ְּבָכל )רמב' א ס"מ' ע(ָכה ְּדָלֵכן ִנְפַסק ַּבֲהָל

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדִמְנַהג . ְּדָדִגים ַׁשָּיִכים ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, ְסֻעּדֹות ַׁשָּבת

ד "יו( 'ּטּור'ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ִלְׁשּתֹות ַיִין ְלַאַחר ֲאִכיַלת ָּדִגים ְּבַׁשָּבת ַּכּמּוָבא ַּב

ְּדָדִגים . ׁש ָהָיה ׁשֹוֶרה ִּפּתֹו ַּבַּיִין ְלַאַחר ֲאִכיַלת ָּדִגים"יו ָהרֹא ֶׁשָאִב)קטז

  , ְוהּוא ַׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבעִׁשְבִעים  ְּבִגיַמְטִרָּיא ַיִיןְו, ַׁשָּיִכים ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע

  . ע ְּבַׁשָּבתְוׁשֹוִתים ַיִין ַאַחר ַהָּדִגים ְּבַׁשָּבת ְלַאֵחד ֶאת ִעְנְיֵני ַהֶּׁשַב  

ֶׁשָּמָצא ַמְרָּגִלית ,  ַמֲעֶׂשה ְּביֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשָּבת.)שבת קיט(' ַּבְּגָמ

ֶׁשִּמי ֶׁשַּמְלֶוה , ְוָאַמר לֹו ֶהָחָכם, ְוִהְתַעֵּׁשר, ְּבתֹוְך ֶּבֶטן ַהָּדג

ֶׁשִּמי ֶׁשַּמְלֶוה , ה ֲעֻמָּקהה ָּכאן ַּכָּוָנָתִנְרֶאה ְּדָהְי, ַהַּׁשָּבת ּפֹוַרַעת לֹו, ַלַּׁשָּבת

ּפֹוֵרַע לֹו , ַהִּמְסָּפר ֶׁשַבע ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ַהָּדג, ַלַּׁשָּבת ּוְמַכֵּבד ֶאת ִמְסָּפר ֶׁשַבע

  ַהְנהּו ַׁשב ִּבִנָּיָתא ַדֲאתֹו ְלֵבי  .)ביצה כח('  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ.ֶאת ַהחֹוב

  . ַׁשב ִּבִנָּיָתאי ָהיּו קֹוִנים ִׁשְבָעה ָּדִגים ְּבַיַחד  רֹוִאים ֶׁשַּבַּבִית ֶׁשל ַרִּב.ַרִּבי 

 :)חולין קט(' ְּדמּוָבא ַּבְּגָמ, ְּדָלֵכן ָּדג ַהִּׁשיּבּוָטא לֹא ָחַזר ִמָּבֶבל

ְכֵׁשם ֶׁשֲחִזיר ַיֲחזֹר ּו, ֶׁשַּלּמַֹח ֶׁשל ָּדג ִׁשיּבּוָטא ֵיׁש ַטַעם ֶׁשל ֲחִזיר

ָּכְך ָּדג , )ז, ויקרא יא( 'יםִּיַהַחר אֹו'ַּכּמּוָבא ָּב, ִתיד ָלבֹאִלְהיֹות ָטהֹור ֶלָע

 ְוֵכן .ַיֲחזֹר ֶלָעִתיד ָלבֹאְו, ִׁשיּבּוָטא ֶׁשַּטֲעמֹו ְּכַטַעם ַהֲחִזיר לֹא ָחַזר ִמָּבֶבל

ז ְּדָרָבא ָרַמ,  ֶׁשָרָבא ָמַלח ָּדג ִׁשיּבּוָטא ִלְכבֹוד ַׁשָּבת.)שבת קיט(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ְמָגִדים ' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס, ֶלָעִתיד ָלבֹא ִלְבִחיַנת ַׁשָּבתַלֶׁשָּדג ֶזה ַׁשָּיְך 

 ֶׁשֵּיׁש ָּדג ֶׁשְּׁשמֹו 'ַיְלקּוט ְראּוֵבִני' ְּבֵׁשם .)קיט( ַׁשָּבת תֶכ ַעל ַמֶּס'ֲחָדִׁשים

ֹום ֶאָחד ַעל ְׂשַפת ְועֹוֵמד ָּכל ַהַּׁשָּבת ַעל ָמק, ַׁשְּבַתי ֶׁשֵאינֹו ָׁשט ְּבַׁשָּבת

 ְועֹוד ַאֲחרֹוִנים ֶׁשָרצּו )יג' ד ס"יו( 'ֵׁשם ִמִּׁשְמעֹון'ת "ּוֵמִביא ְּבֵׁשם ׁשּו, ַהָּים

ְוָלֵכן ָרָבא ָמַלח , לֹוַמר ֶׁשָּדג ֶזה הּוא ָּדג ַהִּׁשיּבּוָטא ִמְּלׁשֹון ַׁשְּבַתי ְוַׁשָּבת

  , ינּו ְּדָדג ֶזה הּוא ִּבְבִחיַנת ֶלָעִתיד ָלבֹא ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵר.ְלַׁשָּבת ִׁשיּבּוָטא

  . ְוָלֵכן ֵאינֹו ָׁשט ְּבַׁשָּבת  

ּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאת לּוִדים ְוֶאת ֲעָנִמים ְוֶאת " )יגבראשית י (

ְוֶאת ַּפְתֻרִסים ְוֶאת ַּכְסֻלִחים : ְלָהִבים ְוֶאת ַנְפֻּתִחים

יד ִלם הֹוִיַרְצִּמים ֶׁשִא רֹו".ם ְוֶאת ַּכְפּתִֹריםֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתי

ִנְרֶאה ִּדְכֵׁשם ֶׁשַּבָּדִגים ַהַּגְׁשִמִּיים ֵיׁש ָּדִגים ְטהֹוִרים ְוָדִגים  .יםִנה ָּבָעְבִׁש

, ֵיׁש ָּדִגים ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשֵהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָּכְך ַּבִּמְסָּפר ֶׁשַבע ָהרּוָחִני, ְטֵמִאים

, ְוֵהם ַׁשָּיִכים ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקֻדָּׁשה, :)ז ג"ע(' ְמְׁשלּו ְלָדִגים ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמֶׁשִּנ

 :)בשלח לח(ְּדָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש , ְוֵיׁש ָּדִגים ִּדְקִלָּפה ֶׁשֵהם ְקִלַּפת ִמְצַרִים

ח "מּוָבא ְּבפרעְוֵכן  .הּוא ַּגם ָׂשרֹו ֶׁשל ָים, ֶׁשַרַהב ַׂשר ֶׁשל ִמְצַרִים

ֱהיֹות , ֵמַצר ָים ִהיא אֹוִתּיֹות ִּמְצַרִים ֶׁש)תצג' חג המצות ע(ל "ְלָהֲאִריַז

 )קלד' וארא ע(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. ֶׁשְּיִניָקָתּה ִמְּבִחיַנת ָים

 רֶפֵס' ְּבְוֵכן מּוָבא. ֶׁשְּיִניַקת ַּפְרעֹה ִהיא ֵמאֹוִתּיֹות ָים ֶׁשַּבֵּׁשם ֱאלִֹהים

 ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת ַּבּתֹוָרה ֲחִמִּׁשים ְּפָעִמים )קנג' בא ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז'ַהִּלּקּוִטים

  ם ֶׁשל "ְלַרֵּמז ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ֵמַהָּי, ם"ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּכִמְנַין ָי

  . ֵמַצר ָים, ַהִּמְצִרים  

 ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהרֵֹבץ ְךַּפְרעֹה ֶמֶל" )ג, יחזקאל כט(

, "ַּתִּנים" רֹוִאים ֶׁשַּפְרעֹה הּוא ִּבְבִחיַנת ָּדג " ְיאָֹריוְךְּבתֹו

ְוהּוא ֶׁשָאַמְרנּו , ִמין ָּדג ַהּדֹוֶמה ְלָנָחׁש" ַהַּתִּנים" )שם( 'ְמצּוַדת ִצּיֹון'ּוִב

ְּדָנָחׁש ְמַסֵּמל ֶאת ַהִּסְטָרא , םַהְּקִלָּפה ֶׁשַּבָּי, ֶׁשַּפְרעֹה הּוא ַּדג ַהָּנָחׁש

ַהְינּו " ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני"ּוַמְמִׁשיְך ַהָּכתּוב , ַאֲחָרא

הּוא ,  ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ְקִלָּפה"ִלי ְיאִֹרי"ֶׁשַּפְרעֹה הּוא ָּדג ְוהּוא ַׁשָּיְך ַלְיאֹור 

ּוַמְמִׁשיְך . ֶׁשהּוא ַּכְבָיכֹול ָּבָרא ֶאת ַעְצמֹו, "יַוֲאִני ֲעִׂשיִתִנ"ִמְתַנֵּׂשא לֹוַמר 

 ְך ִמּתֹוָך ְוַהֲעִליִתיָך ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָךְוִהְדַּבְקִּתי ְדַגת ְיאֶֹרי"ַהָּכתּוב 

 ָך ִּתְדָּבק ּוְנַטְׁשִּתיָך ְּבַקְׂשְקׂשֶֹתיָך ְוֵאת ָּכל ְּדַגת ְיאֶֹריָךְיאֶֹרי

. " ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ִּתּפֹול ְוגֹוָךל ְּדַגת ְיאֶֹרי ְוֵאת ָּכָךַהִּמְדָּבָרה אֹוְת

  ב "ב(' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ. רֹוִאים ֶׁשַהָּכתּוב ַמְמִׁשיל ֶאת ַהִּמְצִרים ִלְדֵגי ַהְיאֹור

  . ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן ֶׁשִּמְצַרִים ִהיא ְקִלַּפת ַהִּזָּמה,  ֶׁשָּדִגים ְּפרּוִצים ִּבְזנּות:)עד  

ֶזה "  ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִיםְךַוָּיָקם ֶמֶל" :)תיקונים נג(ַּבּזַֹהר 

" ָּדג ָּגדֹול ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה' ַוְיַמן ה"ַּפְרעֹה ָעָליו ֶנֱאַמר 

ת ָּבא ְלַרּבֹות "ֶא" ֶאת יֹוָנה", ֶׁשָרָצה ְלַבֵּטל ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם

ְלִהָּנֵתן ַהּתֹוָרה ַעל ָידֹו ֶׁשִהיא  ֶׁשֲעִתיָדה ]מֶֹׁשה[ָרֲעָיא ְמֵהיְמָנא 

ַהַּתִּנים "ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו " ָּדג ָּגדֹול"ְוֶזה הּוא , ו"ף ְוַעד ָּתי"ֵמָאֶל

ֵאּלּו " ְּמֵעי ַהָּדָגה" ּו,"ָּדָגה"ּוַבת זּוגֹו , הּוא ַּדג ִמְצַרִים" ַהָּגדֹול

, ְוַהֶהְבֵּדל ֵּבין ָּדג ְוָדָגה, הָּדָג רֹוִאים ֶׁשַהִּמְצִרים ֵהם ִּבְבִחיַנת .ַהִּמְצִרים

 ֶׁשָּדָגה ִהיא ָּדִגים ֵמִתים ֶׁשָעְברּו )ה, בהעלותך יא(מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

ּוְמָפֵרׁש ָׁשם ַמה ֶּׁשֵאֶצל יֹוָנה ָּכתּוב , ֲעֵליֶהם ַּכָּמה ָיִמים ְוֵהם ְּבאּוִׁשים

ָּדג ֶׁשָּבַלע ֶאת יֹוָנה ֵמת ְוָלֵכן ֶנֱאַמר  ֶׁשַה"ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ִמְּמֵעי ַהָּדָגה"

. ְוהּוא ֱהִקיאֹו ַלַּיָּבָׁשה,  ָּבַלע ֶאת יֹוָנה ָּדג ַאֵחרְךר ָּכ ְוַאַח"ִמְּמֵעי ַהָּדָגה"

,  ָּדִגים ֵמִתים ְּבאּוִׁשיםָדָגהִנְמְׁשלּו ַּבּזַֹהר ְל, ְוֵכן ַהִּמְצִרים ָּדג ִּדְקִלָּפה

  . ְנָבֵאר ְלַקָּמן, ְולֹא ְלָדָגה, ַמְמִׁשיל ֶאת ַּפְרעֹה ְּבַעְצמֹו ְלָדגְוַהַּטַעם ֶׁשַהּזַֹהר 

  . :)עוד בזוהר שם עד' ע(  

ְוַיֲעקֹב ּוָבָניו ָיְרדּו , ְּדָלֵכן ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל נֹוְלדּו ְּבִמְצַרִים ַּדְוָקא

ֹוא ִנְׁשמֹות ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשל ִׁשִּׁשים ִרּב, ְלִמְצַרִים

ִּדְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַׁשָּיִכים , ֶׁשָהיּו ְטמּוִנים ְּבתֹוְך ְקִלַּפת ִמְצַרִים ַּדְוָקא, ִיְׂשָרֵאל

ְוֵהם ִּבְבִחיַנת , ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ֶׁשֵהם ִמְסָּפר ֶׁשַבע , ְך ְקִלַּפת ִמְצַרִיםָהיּו ְטמּוִנים ְּבתֹוְו, ָּדִגים ִּדְקֻדָּׁשה

ְּדַהִּניצֹוצֹות ָנְפלּו ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון . ָּדִגים ִּדְקִלָּפה, ִּדְלֻעַּמת ֶזה

ּמּוָבא ַּכ, ְוָכל ִניצֹוץ ָנַפל ַלָּמקֹום ֶׁשהּוא ַׁשָּיְך ְלָׁשם ַּבְּלֻעַּמת ֶזה, ַלְּקִלּפֹות

 ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְפלּו ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ,)א"פ(ל " ְלָהֲאִריַז'ם ַהִּגְלּגּוִלירֶפֵס'ְּב

ָּכל ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית ַיֲעקֹב ") כז, בראשית מו( בתּוְוָלֵכן ָּכ. ִּדְלֻעַּמת ֶזה

 ִמְסָּפר ִׁשְבִעים ִּדְקֻדָּׁשה ָיַרד ְלִמְצַרִים ֶׁשִהיא ,"ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים

ָמִצינּו 

 ִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

 תּובָּכ

ָּכתּוב 

נּו ָמִצי

ִנְרֶאה 



 ֶאת ְּכַלל ידִלהֹוְלַהִּניצֹוצֹות ּות ֶאַבע ִּדְקִלָּפה ְּכֵדי ְלָבֵרר ַהִּמְסָּפר ֶׁש

. ְּבִדּלּוג ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות" תיֵב ְלׁשַהֶּנֶפ" ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ת"ַׁשָּבְוֵכן . ִיְׂשָרֵאל

 )א, שמות א( ַעל ַהָּכתּוב )קכו' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס

  ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש ְו"

  . ַׁשָּבתת "ס, "ׁש ִאיב ַיֲעקֹתֵא"ֶׁשַהִּמִּלים , "ּוֵביתֹו ָּבאּו  

ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי ֵאְלָכה " )כח, שם מה(

ע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא ַוִּיַּס: ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהַלְך . "ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלאלֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק

  ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ִעם ִמְסָּפר ֶׁשַבע ,  קֶֹדם ֶׁשָּיַרד ְלִמְצַרִיםְּבֵאָרה ָּׁשַבעַיֲעקֹב 

  . י ֶׁשהּוא יֹוֵרד ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקִלָּפה ְלִמְצַרִיםִלְפֵנ, ְּבֵאר ֶׁשַבעִּדְקֻדָּׁשה   

ה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַלַּׂשר "ְּבָׁשָעה ֶׁשָּמַסר ַהָּקָּב .)שמות יח(ַּבּזַֹהר ָמִצינּו 

, ֶׁשל ַהִּמְצִרים ָּגַזר ֲעֵליֶהם ֶׁשַבע ְּגֵזרֹות ֶׁשְּיַׁשְעְּבדּו אֹוָתם ַהִּמְצִרים

, ְּבחֶֹמר, ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה, ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם"ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב 

ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם , ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם, ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה, ּוִבְלֵבִנים

, ַוִּיְרּבּו, ַוִּיְׁשְרצּו, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו"ּוְכֶנְגָּדם ִׁשְבָעה ְלטֹוב , "ְךְּבָפֶר

רֹוִאים ֶׁשִּמְסָּפר ֶׁשַבע  ."ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם, ְמאֹד, דִּבְמאֹ, ַוַּיַעְצמּו

, ּוְכֶנֶגד ֶזה ִמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקֻדָּׁשה, ַמֲעִביד ְּבֶׁשַבע ְּגֵזרֹות, ִּדְקִלָּפה ִמְצַרִים

 ְוֶזה ֶׁשאֹוֵמר ֵריׁש ָלִקיׁש .ְּבֶׁשַבע ְלׁשֹונֹות, מֹוִציא ֶאת ַהִּניצֹוצֹות ְוַהְּנָׁשמֹות

 "ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים" ְּכֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים :)ברכות ט(' ַּבְּגָמ

ֶׁשהֹוִציאּו ֶאת ָּכל ַהִּניצֹוצֹות , ֲעָׂשאּוָה ִּכְמצּוָלה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדִגים

ל ָהיּו ְּבָגלּות ְּכַלל ִיְׂשָרֵאְוֵכן . ְוַהְּנָׁשמֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ָּדִגים ִמִּמְצַרִים

 ּוָמאַתִים )ב, בראשית מב(י "ִמְצַרִים ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

ְוֵכן מּוָבא . רֹוִאים ֶקֶׁשר ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע, ְוֶעֶׂשר ֵהם ִׁשְבִעים ָּכפּול ָׁשלֹׁש

ט "ְקעּו ְּבִמְצַרִים ְּבמ ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָׁש)במדבר' פ( 'נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך' רֶפְּבֵס

  ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין . ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה"ְּדִבְקִלַּפת ִמְצַרִים ֵיׁש מ, ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה

  . ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה"מְקִלַּפת ִמְצַרִים ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ָּכפּול ֶׁשַבע   

, א"ְנְגַרייז ְׁשִליָט אּוִרי יּו'ג ר"הָהרֵמ 'ִּגיַמְטִרָּיאֹות'ְּבֻקְנְטֵרס 

. ַׁשָּיְך ְלעֹוַלם ַהֶּטַבע ֶׁשּבֹו ֵיׁש ַהְגָּבלֹות ּוִמְסָּפִריםִמְסָּפר ֶׁשַהֻּמָּׂשג 

הּוא ִּבְבִחיַנת ֵמַעל ַהִּמְסָּפר ּוֵמִביא ָׁשם , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַמה ֶּׁשֵּמַעל ַהֶּטַבע

ַאְרַּבע ֵמאֹות הּוא ַּתְכִלית  ֶׁשִּמְסָּפר )יג, בראשית טו(ֵמָהַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

, ְּבִגיַמְטִרָּיא ַאְרַּבע ֵמאֹות', ְוָלֵכן ָהאֹות ת, ַהְינּו ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר, ַהִּמְסָּפר

ִנְרֶאה ְּדִמְסָּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשהּוא ַהָּגבַֹּה . ֶׁשהּוא ַהִּמְסָּפר ַהָּגבַֹּה ְּביֹוֵתר

ְוָלֵכן , ֶׁשהּוא ַהָּגבַֹּה ֶׁשַּבֶּטַבע, ְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבעַׁשָּי, ֶׁשַּבֶּטַבע ּוַבִּמְסָּפר

 ְּדִמְצַרִים ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ַהָּגבַֹּה .ִמְסָּפר ְּבִגיַמְטִרָּיא ִמְצַרִים

ִים ְוָלֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבָגלּות ִמְצַר, ִהיא ַהְּגבֹוָהה ֶׁשַּבִּמְסָּפר, ֶׁשַּבֶּטַבע

 ְּכֵדי ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ִמְסָּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשל "ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה"

 ַרָּבָנן ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהְוָיא ָּתנּו .)תענית י( 'ָמְּג ַּבינּוִצָמ ְוֵכן .ִמְצַרִים

ושים קד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ּו ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה ַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה

ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה ַעל ַאְרַּבע  ֶׁשָּגְדָלּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא .)פד

ר ַּפְסִמה ּוָּׁשֻדְקע ִּדַבר ֶׁשַּפְסן ִמם ֵהִיַרְצִמל ּוֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְּד ,ֵמאֹות ַּפְרָסה

דּום ְוִעּנּו ַוֲעָב" )יג, בראשית טו(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֻעַּמת ֶזהה ְלה ֶזָּפִלְקע ִּדַבֶׁש

  ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ַהַּׁשָּבת , ַׁשָּבתְּבִגיַמְטִרָּיא "  ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהאָֹתם

  .ְוַהֶּׁשַבע ָלַאְרַּבע ֵמאֹות ְּדִמְסָּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות הּוא ִּבְבִחיַנת ַׁשָּבת  

ים ֵיׁש ִמְסָּפר ַאְרַּבע ְּבֻקְנְטֵרס ָׁשם ֶׁשְּבִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ַּבָּדִג ֵמִביא

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ַקְׂשֶקֶׂשת ְו,ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא ְסַנִּפירֵמאֹות ִּד

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ַּבָּדִגים .  ַאְרַּבע ֵמאֹותְּפָעִמים' ג

  ֶׁשהּוא ִמְסָּפר , ַבע ִּדְקֻדָּׁשהְמַסְּמִלים ֶאת ַׁשְּיכּוָתם ֶׁשל ַהָּדִגים ַלִּמְסָּפר ֶׁש

  . ָלֵכן ֵיׁש ָּבֶהם ִמְסָּפר ַאְרַּבע ֵמאֹות, ַאְרַּבע ֵמאֹות ִּדְקֻדָּׁשה  

 הּוא יֹוֵסף ֶּבן ֶׁשָּמִׁשיַח )מדבש מתוק 'פי עם :קז רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר

 ַׁשָּיְך ְיסֹוד ְבִחיַנתִּב ֶׁשהּוא יֹוֵסף ֶּבן ְּדָמִׁשיַח ִנְרֶאה .ְיסֹוד ִּבְבִחיַנת

 ַהְינּו ,ְּביֹוֵסף ְּביֹוֵתר ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַּדְרָּגה הּוא יֹוֵסף ֶּבן ְּדָמִׁשיַח ,ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר

 ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשֶּיֶכת ֶׁשַּבְיסֹוד ָהֲעָטָרה ִּבְבִחיַנת ִהיא זֹו ְוַדְרָּגה .ֶׁשְּביֹוֵסף ַהַּמְלכּות

 ַהָּגלּות ְּבתֹוְך ִלְפעֹל ַּתְפִקידֹו ְוָלֵכן .'ָּדם ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוִּכְדֵבַאְרנ ֶׁשַבע

 ֹוְּכמ ,ָּדג ִנְקָרא יֹוֵסף ְוֵכן ,ַהְּגֻאָּלה ֶאת ְלָהִכין ֶׁשַבע ַּבִּמְסָּפר ַהֶּזה ָּבעֹוָלם

 יֹוֵסף ַּדְוָקא ְוָלֵכן ,"ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ָלרֹב ְוִיְדּגּו" )טז ,מח בראשית( בתּוֶׁשָּכ

 ַהָּמקֹום ֶאת ְלָהִכין ְלִמְצַרִים ֱהִביאֹו ה"ֶׁשַהָּקָּב ,ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשָּיְך ַהָּדג ָהָיה

 יֹוֵסף ֶּבן ְּדָמִׁשיַח ,ִמָּׁשם ְוַהָּדִגים ַהִּניצֹוצֹות הֹוָצַאת ְלצֶֹרְך ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני

   ַּבִּמְסָּפר ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִּגְדֵרי ְּבתֹוְך ,ָּלהַהְּגֻא ַוֲהָכַנת ַהִּניצֹוצֹות ֵּברּור ַּתְפִקידֹו

   .ֶׁשַבע  

 ְליֹוֵסף הֹוִסיף ַּגְבִריֵאל ֶׁשַהַּמְלָאְך :)לו סוטה( 'ַהְּגָמ ְלָבֵאר ִנְרֶאה הֶז יִּפ

 ִׁשְבִעים אֹותֹו ְלַלֵּמד ְּכֵדי ,"ָׂשמֹו ִּביהֹוֵסף ֵעדּות" 'ה ָהאֹות ֶאת

 הּוא ְוָלֵכן ,ַהִּׁשִּׁשית ֶׁשִהיא ,ַהְיסֹוד ְלִמַּדת ַׁשָּיְך ַעְצמֹו דִמַּצ ְּדיֹוֵסף ,ָלׁשֹון

 הֹוִסיף ְוַגְבִריֵאל ,ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַהַּׁשָּיִכים ָלׁשֹון ַהִּׁשְבִעים ֶאת ִלְלמֹד ִהְתַקָּׁשה

 ,ֶׁשַבע רּוִמְסָּפ ַהַּמְלכּות ְסִפיַרת ִעם ֶׁשְּקׁשּוָרה ,ה"ֲהָוָי ִמֵּׁשם 'ה ָהאֹות ֶאת לֹו

 ,ָלׁשֹון ַהִּׁשְבִעים ֶאת ְוָלַמד ,ֶׁשַבע ּוִמְסָּפר ַהַּמְלכּות ּכַֹח ֶאת ִקֵּבל אהּו ּוָבֶזה

 'ע תהילים( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ְּבִמְצַרִים ֶמֶלְך ְוִנְהָיה

 ּוְמֻרָּמז ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ֹוֵסףי ֶאת ְלַקֵּׁשר ָהְיָתה ִּביהֹוֵסף 'ַהה ֶׁשהֹוָסַפת )תלח

 ַדְעִּתיָי אלֹ ַפתְׂש ְצָרִיםִמ ֶרץֶא לַע ֵצאתֹוְּב מֹוָׂש ִּביהֹוֵסף ֵעדּות" ַּבָּכתּוב

 )תתלא תהילים ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .י"ֶׁשִּל ם"ֵא ע"ֶׁשַב ת"ר "ֶאְׁשָמע

   ּוִמְסַּתֵּים ,"דּותֵע" 'ְּבע ַמְתִחיל ְּדהּוא ,ןָלׁשֹו ַהִּׁשְבִעים ַעל ְמַרֵּמז ֶזה ֶׁשָּפסּוק

   ".עֶאְׁשָמ" 'ְּבע  

 ,ָלׁשֹון ַהִּׁשְבִעים ֶאת ֵיַדע ֶאְצָלם ֶׁשַהֶּמֶלְך ִהְקִּפידּו ַהִּמְצִרים ְּדָלֵכן

 ִמָּכל ֶהָחׁשּוב ֶׁשהּוא ,ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַׁשָּיִכים ֶׁשֵהם ֵּכיָון

 ְלַסֵּמל ,ָלׁשֹון ַהִּׁשְבִעים ָּכל ֶאת ָלַדַעת ָצִריְך ֶׁשָּלֶהם ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּמיָלא ,תָהֻאּמֹו

 ְוַהָחְכמֹות ַהְּלׁשֹונֹות ֶאת יֹוֵדַע ְוהּוא ,ֶׁשַבע ִמְסָּפר ִּבְבִחיַנת ֻּכָּלם ֵמַעל ֶׁשהּוא

 ,ָׁשם 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא ,ָיַדע לֹא ַּפְרעֹה ַהּקֶֹדׁש ְלׁשֹון ֶאת ןֵכ יִּפ לַע ףְוַא .ֻּכָּלם ֶׁשל

 ַּפְרעֹה )ב ,ה שמות( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן .ַלְּקִלָּפה ַׁשָּיְך ֶׁשהּוא ֵּכיָון

 ,ַהִּיּׁשּוב ּוְתחּוֵמי ,ָהֲאָרצֹות ְּגבּוֵלי יֹוֵדַע ָהָיה ַהְּגדֹוָלה ְּבָחְכָמתֹו

 ַהּכֹוָכִבים ּכֹחֹות יֹוֵדַע ְוָהָיה ,ַאְקִליִמים 'ְלז ֶנְחָלק ָהעֹוָלם ְוֶׁשָּכל

 ָהֻאּמֹות ִמן ֻאָּמה ֵאיֶזה ְוַעל ,ְוַאְקִלים ַאְקִלים ְּבָכל ַהּׁשֹוְלִטים

 ָמָצא ֶׁשּלֹא ְוֵכיָון .ֻאּמֹות ְּבִׁשְבִעים ְוֵכן ַאְקִליִמים 'ְּבז ְוֵכן .ׁשֹוְלִטים

 'ה ִמי" ְוָאַמר ָּתַמּה ,ָּבָאֶרץ ּוֶמְמָׁשָלה ָׁשְלָטנּות ׁשּום ַהֶּזה ַלֵּׁשם

 ְוֵכן .ֻאּמֹות ַהִּׁשְבִעים ָּכל ֵמַעל ָהָיה ֶׁשַּפְרעֹה רֹוִאים ."ְּבקֹלֹו ֶאְׁשַמע ֲאֶׁשר

   ִׁשְבִעים )ה ,נ ויחי אגדה מדרש בשם המאמרים במכלול הובא( ַּבִּמְדָרׁש מּוָבא

   .ַּפְרעֹה ֶׁשל ַלִּכֵּסא ָהיּו ַמֲעלֹות  

 ִאם ַהּיֹום עֹוד ִמְצַרִים ַאְנֵׁשי ִמְנַהג )ז ,כ שם( ְחֵייַּב ְּבַרֵּבנּו

 ְוִאּלּו הּוא ָמֶות ֶּבן ִּכי ְּדָברֹו ָיִקים ְולֹא ְךַהֶּמֶל ְּבַחֵּיי ִיָּׁשַבע

 ְךַהֶּמֶל ֶאת ּבֹוֶזה הּוא ֶׁשֲהֵרי ִיְחֶיה לֹא ָזָהב ִמְׁשָקלֹו ּכֶֹפר ָנַתן

 ּפֹוֶעֶלת ֶׁשְּׁשבּוָעה 'ֶׁשַבע ִמְסָּפר ְׁשבּוָעה' ַמֲאַמרְּב ְלֵעיל ֵּבַאְרנּו .ְּבַפְרֶהְסָיא

   ,ְּביֹוֵתר ַהְּׁשבּוָעה ְּבִעְנַין ֶהְחִמירּו ַהִּמְצִרים ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶּדֶרְך

   .ְּביֹוֵתר ֶזה ְּבִעְנָין ַמְחִמיִרים ֵהם ּוִמֵּמיָלא ֶׁשַבע ִמִּמְסָּפר ְּדָׁשְרָׁשם  

 ְוִלְכאֹוָרה "יֹום ִׁשְבִעים ִמְצַרִים אֹתֹו ַוִּיְבּכּו" )ג ,נ בראשית(

 ְּדַהִּמְצִרים ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר ,יֹום ִׁשְבִעים ַּדְוָקא ָּבכּו ַמּדּוַע

 ְלֵעיל ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכִפי ,ֶזה ְּבִמְסָּפר ַמֲעֵׂשיֶהם ָעׂשּו ָלֵכן ,ֶׁשַבע ַלִּמְסָּפר ַׁשָּיִכים

 ַהִּמְצִרים ֶׁשָעׂשּו ָהֲאֵבלּות ְוֵכן .'ְוכּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶׁשָּגְזרּו ְּגֵזרֹות ֶׁשַבע ֵמַהּזַֹהר

ַוַּיַעׂש ְלָאִביו " )י, בראשית נ( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ ,ָיִמים ִׁשְבַעת ָהְיָתה ַיֲעקֹב ַעל

ָּכתּוב 

מּוָבא 

 ְוֵכן 

  ָמִצינּו

  לַע

  ִנְרֶאה

  מּוָבא

  ָּכתּוב



  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ָאָטדְו, "ְּבגֶֹרן ָהָאָטד"ְוֶזה ָהָיה , "ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים

  . ַּפֲעַמִים ֶׁשַבע  

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָׁשַלח יֹוֵסף ֵאֶצל ַּפְרעֹה  )ו, ר צא"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ְוַגם ָּכאן . ָךְוָאַמר לֹו ְׁשַלח ִלי ִׁשְבִעים ִּגּבֹוִרים ֵמֶאְצְל

  ְוֵכן ָמִצינּו . ִׁשְבִעים ִּגּבֹוִרים, רֹוִאים ֶאת ַהִּמְסָּפר ִׁשְבִעים ְּבִמְצַרִים

  . ִׁשְבָעה ָיִמיםֶׁשָּכל ַמָּכה ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ) יב, ר ט"שמו(ַּבִּמְדָרׁש   

ָרָאה ֶׁשֵאין ָלֶהם , "ַוַּיְרא ְּבִסְבלָֹתם" )כח, ר א"שמו(ַּבִּמְדָרׁש 

ד ִאם ֵאינֹו  ְוָאַמר ְלַפְרעֹה ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶעֶבְךָהַל. ְמנּוָחה

 ִאם ֵאין ַאָּתה ֵמִניַח ָךְוִאּלּו ֲעָבֶדי. ָנח יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע הּוא ֵמת

 ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכמֹו ְךָאַמר לֹו ֵל. ָלֶהם יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע ֵהם ֵמִתים

ָצִריְך .  מֶׁשה ְוִתֵּקן ָלֶהם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ָלנּוַחְךָהַל. ֶׁשּתֹאַמר

ין ַמּדּוַע ָּכאן ַּפְרעֹה ִנְתַרָּצה ְּבַקּלּות ְלמֶׁשה ְוִהְסִּכים ְללֹא ְּתָנִאים ְלָהִב

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו . ָלֵתת יֹום ְמנּוָחה ְלִיְׂשָרֵאל ַּפַעם ְּבָׁשבּוַע

א ִּבֵּקׁש ָלֵכן הּו. ְּדמֶׁשה ָיַדע ֶׁשִּמְצַרִים ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּדְקִלָּפה

ֶׁשהּוא ִמְסָּפר , ְּדַגם ְלִׁשיַטת ַּפְרעֹה, ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיִמַּפְרעֹה ָלֵתת ְמנּוָחה 

ְוֵכיָון ֶׁשִהְרִּגיׁש ַּפְרעֹה . ֶׁשַבע ִּדְקִלָּפה ָצִריְך ָלֵתת ְמנּוָחה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

 ַּבָּכתּוב ןֵּיַע. ִאים ְלָדָבר ֶזהִהְסִּכים ְללֹא ְּתָנ, ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשַהֶּצֶדק ִעם מֶׁשה

 ֶׁשֶּזה י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ַאְגֵמי ָנֶפׁש" ֶׁשֲאַגֵּמי ִמְצַרִים ִנְקָרִאים )י, יט' ישעי(

. ֶׁשֵּמיֵמיֶהם עֹוְמִדים ְוָנִחים ְּבָמקֹום ֶאָחד, "ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש"ִמְּלׁשֹון 

ב תּוָּכן ַהֵכְו. ִחיָנה ֶׁשל ְמנּוַחת ַהַּׁשָּבתְורֹוִאים ֶׁשֵּיׁש ַּבֲאַגֵּמי ִמְצַרִים ְּב

  ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהם"יִּנַּתת "ס" ןתֹוָּב ַׁשתַּב ַׁשייִעִבְּׁש ַהםֹוּיַבּו ")טו, שמות לא(

  .ִמַּפְרעֹהה יָלִחְתת ִהָּבת ַׁשַוְצִמְּד, העְֹרַּפ  

 ֲחמִֹרים ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה" :)מגילה טז(' ַּבְּגָמ

' ָאַמר ר, "ִמּטּוב ִמְצָרִים"ַמאי , "נְֹׂשִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים

ִּבְנָיִמין ַּבר ֶיֶפת ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָׁשַלח לֹו ַיִין ָיָׁשן ֶׁשַּדַעת ְזֵקִנים 

.  הּוא ַיִין ַהַּׁשָּיְך ַלִּמְסָּפר ֶׁשַבע"ּטּוב ִמְצָרִים"רֹוִאים ֶׁש. נֹוָחה ֵהיֶמּנּו

ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבִמְצַרִים , ַיִין ָיָׁשןְרֶאה ְּדיֹוֵסף ָרַמז ְלָאִביו ְּבִנ

הּוא ִנְׁשַאר ִּבְקֻדָּׁשתֹו ְוהּוא , ֶׁשִהיא ַהִּמְסָּפר ֶׁשַבע ִּבְבִחיַנת ַיִין ִּדְקִלָּפה

   ֶׁשַּדַעת ְזֵקִנים ן ָיָׁשןַיִיְּבאֶֹפן ֶׁשל , ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבַּיִין ַרק ְּבאֶֹפן ִּדְקֻדָּׁשה

  . נֹוָחה ֵהיֶמּנּו  

ה מֹוִציא ֲעָׂשָרה ְּכָתִרים "ּבֹוא ְרֵאה ַהָּקָּב .)אחרי ע(ַּבּזַֹהר 

ֲעָטרֹות ְקדֹוׁשֹות ְלַמְעָלה ֶׁשִּמְתַעֵּטר ָּבֶהם ּוִמְתַלֵּבׁש 

ְוֵהם ,  ְלַמָּטהְּכֶנֶגד ֶזה ֵיׁש ֲעָׂשָרה ְּכָתִרים ֶׁשּלֹא ְקדֹוִׁשים, ָּבֶהם

ֶׁשִּנְקֵראת , אֹוֲחִזים ְּבֻזֲהַמת ַהִּצּפֶֹרן ֶׁשל ֲעָטָרה ְקדֹוָׁשה ַאַחת

, חּוץ ֵמֶאָחד ֶׁשִהְתַּפֵּׁשט ָּבעֹוָלם, ְוֻכָּלם ִנְׁשֲאבּו ְּבִמְצַרִים, ָחְכָמה

ֲעָׂשָרה  ָּכל ָהת ֶארֹוִאים ֶׁשַהִּמְצִרים ָלְקחּו. 'ְוֻכָּלם ִמיֵני ְּכָׁשִפים ֵהם ְוכּו

' ע(. ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵהם ַהֲחׁשּוִבים ְּביֹוֵתר ַּבְּקִלָּפה ,ְּכָתִרים ַּתְחּתֹוִנים

 ַהָּכתּוב לַע .)בשלח מט( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר. )קא' וישב ע' ל פ"ת להאריז"בלק

יּו יֹוְנִקים  הֹוִאיל ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָה,"'ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְוגֹו"

ָעָׂשה ' ָלֵכן ִנְבֲהלּו ֻּכָּלם ְּכֶׁשה, ְוִהיא ָהְיָתה ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר, ִמִּמְצַרִים

רֹוִאים ֶׁשִּמְצַרִים ָהְיָתה ַהֲחׁשּוָבה , ְׁשָפִטים ְּבִמְצַרִים ִּבְקִריַעת ַים סּוף

 'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו' רֶפָבא ְּבֵסְוֵכן מּו. ְוֻכָּלם ָיְנקּו ִמֶּמָּנה, ִמָּכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם

יֹאְמרּו " ַהָּכתּוב לַע ְּבֵׁשם ָהַרב ַיֲעקֹב ֶאְלָּגאִזי )יתרו' פ( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'ַל

  ֶׁשְּגֻאַּלת " ִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרבִמ' גֹוְוֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר ' ְּגאּוֵלי ה

  . ִמְצַרִים ָהְיָתה ִמַּיד ָּכל ָׂשֵרי ָהֻאּמֹות  

ַּדע ֶׁשֵאין ְּבָכל ָׂשֵרי ַמְעָלה  )'שער ח( 'ַׁשֲעֵרי אֹוָרה' רֶפמּוָבא ְּבֵס

ֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ֶאֶרץ ִמְצַרִים , ָּגדֹול ִמַּׂשר ֶׁשל ִמְצַרִים

 לֹו ַלֲעׂשֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְך ֻהְצַרְךּוְלִפיָכ, ְׁשִנָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֱאמּוַנת ' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ם ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול ּוְלַהְראֹות ְּגֻדָּלתֹוּוְלהֹוִציָא

 בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ,  ֶׁשִּמְצַרִים ִהיא ְּבִחיַנת ְּבכֹור ִּדְקִלָּפה)קצו' ז ע"תשנ( 'ִעֶּתיָך

ּוא ה, ָטֶלהְוֵכן ַמַּזל ִמְצַרִים ַמַּזל , "ָך ְּבכֶֹרָךִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת ִּבְנ"

 ֶׁשִּמְצַרִים 'ְּבֵני ִיָּׂשְׂשָכר' ְּבֵׁשם ַה)'פ' ס ע"תש(ְוֵכן ֵמִביא ָׁשם . ְּבכֹור ַלַּמָּזלֹות

ּוְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב . ד ִּדְקִלָּפה ׁשֶֹרׁש ַהַּמְלֻכּיֹות" ֶׁשל יֹוקֹוצֹוִהיא ְּבִחיַנת 

' הזמירות ע(ל " ְלָהֲאִריַזח"ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע".  ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֻקצּוַוָּי"

 "ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים סּוף" )ד, שמות טו( ַעל ַהָּכתּוב )קנה

ַהְּסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות ִּדְקִלָּפה ' ְמַרֵּמז ַעל ַהִּמְצִרים ֶׁשַּׁשָּיִכים ְלגָּׁשִליָׁשיו ֶׁש

  ְּדַפְרעֹה הּוא רֹאׁש , ְסִפיָרהא  ְּבִגיַמְטִרָּיַּפְרעֹהְוֵכן . ֶׁשֻּטְּבעּו ְּבַים סּוף

   .ָהעֹוָלם ֻאּמֹות ְלָכל ַהֶּׁשַפע ֶאת ּוַמְׁשִּפיַע ,ֶזה ַהְּסִפירֹות ֶׁשל ַהְּלֻעַּמת  

 ִּבְקִריַעת ָהְיָתה ,ֵמַהִּמְצִרים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶׁשל ַהּסֹוִפית ְּדַהְּפֵרָדה

 ָּדִגים ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ִיְׂשָרֵאל ֵניֶׁשְּב ְלַסֵּמל ,ַהָּים ְּבתֹוְך ,סּוף ַים

 ְוַהִּמְצִרים ,ִמְצַרִים ִלְקִלַּפת ַהַּׁשָּיְך ַהָּים ִמּתֹוְך ַחִּיים ָיְצאּו ִּדְקֻדָּׁשה

 ,ַּבָּים ַנֲעִׂשים ַהָּדִגים ְּדִעְסֵקי ,ַּבָּים ָטְבעּו ,ְקִלָּפהִּד ַהָּדִגים ֶאת ֶׁשְּמַסְּמִלים

 ִמְסָּפר ַעל ַהְמַרֵּמז ִמִּמְצַרִים ִליִציָאָתם ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַנֲעָׂשה ֶזה ְוָכל

   ַים ְקִריַעת ְלַאַחר ַהִּמְצִרים ּגּופֹות ֶאת ִלְפלֹט ִהְתַנֵּגד ַהָּים ְוָלֵכן ,ֶׁשַבע

   .ַהָּים ְּבתֹוְך ַהָּדִגים ִּדְמקֹום ,:)קיח פסחים( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא ,סּוף  

 ַהֶּפַסח ַחג ֶאת ,ִמְצַרִים ִליִציַאת ֵזֶכר ַלֲעׂשֹות ִצָּוה ה"ַהָּקָּב ְּדָלֵכן

 ְׁשִביִעי ,ִּבְמֻיָחד ַהְּׁשִביִעי ַהּיֹום ֶאת ְלַקֵּדׁש ְוֵכן ,ָיִמים ִׁשְבַעת

 ְוֵכן .ִמְצַרִים ִּביִציַאת ֶׁשַבע ַּבִּמְסָּפר ֶׁשָהָיה ַהֵּברּור ֶאת ְלַסֵּמל ,ֶּפַסח ֶׁשל

 ֶׁשל ַהַּׁשָּבת ְּבִחיַנת הּוא ֶּפַסח ֶׁשל ֶׁשְּׁשִביִעי 'ַהַּתְנָיא ַּבַעל ִסּדּור'ְּב מּוָבא

 ּכֹוֵלל ֶּפַסח ֶׁשל ְׁשִביִעי ָּכְך ,ַהָּׁשבּוַע ָּכל ֶאת תּכֹוֶלֶל ֶׁשַּׁשָּבת ְּכֵׁשם ,ַהֶּפַסח

 ַהּיֵֹצא ָהָעם ִהֵּנה" )יא ,כב במדבר( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ַהֶּפַסח ָּכל ֶאת

   ָיְצאּו ,ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ,ַהַּׁשָּבת ִּדְבכַֹח ,ַׁשָּבת ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִּמְצַרִיםִמ

   .ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ,ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני  

 ַהְיאֹור ְּבֵמי ָהְיָתה ,ָּדם ַמַּכת ְּבִמְצַרִים ָהִראׁשֹוָנה ַהַּמָּכה ְּדָלֵכן

 ,ְלִמְצַרִים ְּביֹוֵתר ֶהָחׁשּוב ַהָּדָבר ָהָיה ְּדַהְיאֹור ,ֶׁשּבֹו ָּדִגיםּוַב

 ַהַּטַעם ָהָיה ְוֶזה ,ַהְיאֹור ִמן ֶׁשַחִּיים ָּדִגים ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ֵמַאַחר

 ,)יז ,ז שמות( י"ְּבַרִּׁש ַּכּמּוָבא ,ָזָרה ַלֲעבֹוָדה ַהְיאֹור ֶאת ָעׂשּו ֶׁשַהִּמְצִרים

 לֹא ֶׁשְּבִמְצַרִים ָׁשם י"ְּבַרִּׁש מּוָבא ְוֵכן ,ַלְיאֹור ְמֻיֶחֶדת ַׁשָּיכּות יׁשּוְּדִהְרִּג

   ִמן ׁשֹוִתים ,ָּדִגים ִּבְבִחיַנת ֶׁשֵהם ְּדַהִּמְצִרים ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר ֶּגֶׁשם ָיַרד

   .ַלֶּגֶׁשם ְצִריִכים ְוֵאיָנם ,ַהְיאֹור  

 ְיפֹות ָּפרֹות ֶׁשַבע עֹלֹת ַהְיאֹר ִמן ְוִהֵּנה" )ב ,מא בראשית(

 ַהָּיפֹות ָּפרֹות ְּדֶׁשַבע ִנְרֶאה "וגו ָּבָׂשר ּוְבִריאֹת ַמְרֶאה

 ִּבְבִחיַנת ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶׁשֵהם ַהִּמְצִרים ֶאת ְמַסְּמלֹות ְוַהְּבִריאֹות

 ּוְבִריאֹת ַמְרֶאה ְיפֹות" ִּבְבִחיַנת ְוֵהם ,"עֹלֹת ַהְיאֹר ִמן" ְוָלֵכן ,ָּדִגים

 ָיִפים ִנְרִאים ֵהם ּוִמַּבחּוץ ַהֶּזה ָהעֹוָלם ֲהָנאֹות ָּכל ָלֶהם ְּדֵיׁש "ָּבָׂשר

 )ג שם( ַהָּכתּוב ּוַמְמִׁשיְך ,"ָּבָׂשר ְבִריאֹת" ְמֻגָּׁשִמים ְוֵכן ,"ַמְרֶאה ְיפֹות"

 ָרעֹות ְיאֹרַה ִמן ַאֲחֵריֶהן עֹלֹות ֲאֵחרֹות ָּפרֹות ֶׁשַבע ְוִהֵּנה"

 ֵהם ֶׁשַּגם ,ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵאּלּו ,"ָּבָׂשר ְוַדּקֹות ַמְרֶאה

 ַּבָּגלּות ְּדֵהם ,"ַמְרֶאה ָרעֹות" ִּבְבִחיַנת ְוֵהם ,ַהְיאֹור ִמן ְועֹוִלים ָּדִגים

 ְוֵכן ,ְמֻגָּׁשם ָּפחֹות ָחִנירּו ֶזהּו ַּדק "ָּבָׂשר ְוַדּקֹות" ִמְצַרִים ְקִלַּפת ְּבתֹוְך

 ֶׁשַבע ְוִהֵּנה" )שם( ַהָּכתּוב ְוֵכן ."ַּדּקֹות ִׁשֳּבִלים" )ו שם( ֻמְזָּכר ַּבִּׁשֳּבִלים

 ןֵכְו ,ׁש"ָקדֹו ת"ר "ןיֶהֵרֲחַא תחֹוְמצֹ ִדיםָק ְׁשדּופֹתּו ּקֹותַּד ֳּבִליםִׁש

 ןֵכְו ."ןיֶהֵרֲחַא תֹוחְמצֹ ִדיםָק ּוְׁשדּופֹת תַּדּקֹו" ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז ן"ּוּקִּת

 ת"ס "ַערָֹל םִיַרְצִמ ץֶרֶא לָכְּב הָּנֵהָכ ייִתִאָר אלֹ" )יט שם( בתּוָּכַה

 ).תתקכט משלי ילקוט( ׁשָרְדִּמַּב אָבּוּמַּכ הָרֹוּתַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה ה"יָצִלְמ

 ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 ִנְרֶאה

 ִנְרֶאה

 ִנְרֶאה

 ָּכתּוב



  ָהעֹלֹת  ") כז,בראשית מא(ְוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ַהָּפרֹות ָהָרעֹות 

  . ַׁשַּבת קֶֹדׁשְּבִגיַמְטִרָּיא " ַאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה  

 ְוַדּקֹת ַהַּמְרֶאה ָרעֹות ַהָּפרֹות ַוּתֹאַכְלָנה" )ד שם( ַהָּכתּוב

 ְּבֵני ,"ְוַהְּבִריאֹת ַהַּמְרֶאה ְיפֹת ַהָּפרֹות ֶׁשַבע ֵאת ַהָּבָׂשר

 ְוֵכן ,ַהְּבִריאֹות ַהָּפרֹות ַהִּמְצִרים ֶאת ּבֹוְלִעים ,ַּדּקֹותַה ַהָּפרֹות ִיְׂשָרֵאל

 .ַהֵּׁשִני ֶאת ֶאָחד ִלְבלַֹע ָּדִגים ְּדֶדֶרְך ,ַהְּבִריאֹות ֶאת ּבֹוְלעֹות ַהַּדּקֹות ,ַּבִּׁשֳּבִלים

 ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּכִפי ְלִמְצַרִים ּוָבָניו ַיֲעקֹב ְיִריַדת סֹוד ָטמּון ָהָיה ַּפְרעֹה ּוַבֲחלֹומֹות

 ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהְיאֹור ִמן ַיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַבע ֶׁשִּמְסָּפר ְלֵעיל

 ְוֶזה .ִמְצַרִים ֶאת ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶאת ִויַנְּצחּו ְוִיְבְלעּו ,ִמְצַרִים ְקִלַּפת

 ַּדּלֹות ַאֲחֵריֶהן עֹלֹות רֹותֲאֵח ָּפרֹות ֶׁשַבע ְוִהֵּנה" )יט שם( ֶׁשָּכתּוב

 ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ָכֵהָּנה ָרִאיִתי לֹא ָּבָׂשר ְוַרּקֹות ,ְמאֹד ּתַֹאר ְוָרעֹות

 לֹא" אֹוֵמר הּוא ָלֵכן ,ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ֶאת ַמִּכיר ֵאיֶנּנּו ְּדַפְרעֹה ,"ָלרַֹע

 ָכלְּב ֵהָּנהָכ ִאיִתיָר לֹא" ַהָּכתּוב ְוֵכן ."ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ָכֵהָּנה ָרִאיִתי

   ,ְּבִמְצַרִים ְלֶמֶלְך ְּכֶׁשַּנֲעָׂשה יֹוֵסף ַעל ֶׁשֶּנֱאַמר ְך"ַאְבֵר ת"ר "ָלרַֹע ִמְצַרִים ֶרץֶא

   ."ְךַאְבֵר ְלָפָניו ַוִּיְקְראּו" )מג ,מא שם( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ  

 ְׁשנֹות ֶׁשַבע ְּכֶנֶגד ַהְּבִריאֹות ַהָּפרֹות ֶׁשַבע ,יֹוֵסף ֶׁשָּפַתר ַהֲחלֹום ִּפְתרֹון

 ְוֶׁשַבע ,ְלִמְצַרִים ֶׁשַפע ֶׁשָהָיה ,ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ְּכֶנֶגד ןֵה ,ַהּשַֹבע

 ָהָיה ֶזה ְּדָרָעב ,ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני תֹוַׁשָּיכ ,ָהָרָעב ְׁשנֹות ֶׁשַבע ְּכֶנֶגד ,ַהַּדּקֹות ַהָּפרֹות

 ְלִמְצַרִים יֹוֵסף ֲאֵחי ָיְרדּו ָהָרָעב ְּדִבְגַלל .ְלִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְיִריַדת ְלצֶֹרְך

 ִּבֵּטל ַיֲעקֹב ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .ְלִמְצַרִים ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוָכל ַיֲעקֹב ֶאת ִאָּתם ְוהֹוִרידּו

   ֵאּלּו ְּדָׁשִנים )יט ,מז שם( י"ַרִּׁשְּב ַּכּמּוָבא ,ָהָרָעב ְׁשנֹות ֶׁשַבע ִמּתֹוְך ָׁשִנים ָחֵמׁש

   .אֹוָתן ְלַבֵּטל ַּבֲעלּות ְלַיֲעקֹב ֵיׁש ּוִמֵּמיָלא ,ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ַׁשָּיכֹות ָהיּו  

 ַהּדֹור ְּבאֹותֹו ֶׁשָהיּו ִצְדָקִנּיֹות ָנִׁשים ִּבְׂשַכר :)יא סוטה( 'ַּבְּגָמ

 ,ַמִים ִלְׁשאֹב ֶׁשהֹוְלכֹות ְּבָׁשָעה ,ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ִנְגֲאלּו

 ַמִים ֶמֱחָצה ְוׁשֹוֲאבֹות ,ְּבַכֵּדיֶהן ְקַטִּנים ָּדִגים ָלֶהם ְמַזֵּמן ה"ַהָּקָּב

 ,ַחִּמין ֶׁשל ַאַחת ,ְקֵדרֹות ְׁשֵּתי ְוׁשֹוְפתֹות ּוָבאֹות ,ָּדִגים ּוֶמֱחָצה

 ,אֹוָתן ּוַמְרִחיצֹות ,ַלָּׂשֶדה ַּבֲעֵליֶהן ֵאֶצל ּומֹוִליכֹות ,ָּדִגים ֶׁשל ְוַאַחת

 ֵּבין ָלֶהן ְוִנְזָקקֹות ,אֹוָתן ּוַמְׁשקֹות ,אֹוָתן ּוַמֲאִכילֹות ,אֹוָתן ְוָסכֹות

 יּוָה לֶכאֹ היֶזֵא רֵּפַסְל היָכִרֲאַמ 'ָמְּגַה ַעּוּדַמ יןִבָהְל יְךִרָצְו ,'ְוכּו ,ְׂשָפַתִים

 ֶׁשֻהֶּלֶדת זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד ִלְדָבֵרינּו ְמבָֹארּו ',כּוְו ןיֶהֵלֲעַבְל תינֹוִכְמ יםִׁשָּנַה

   ֶׁשָּׁשֲאבּו ְיֵדי ַעל ָהְיָתה ,ֵמַהְיאֹור ִמְצַרִים ִמְּקִלַּפת ְוהֹוָצָאָתם ,ַהָּדִגים ִיְׂשָרֵאל

   .ַהְיאֹור ִמן ָּדִגים מֹוִציָאה זֹו ֶׁשהֹוָלָדה ְלַסֵּמל ,ַהְיאֹור ִמן ְוָדִגים ַמִים  

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ְּיאֹורֶׁש )רלד 'ע 'ישעי( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהְּפסּוִקים ַׁשַער'ְּב מּוָבא

 ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ,ַהְּבִריָאה עֹוַלם ֶאת ִסֵּמל ְּבִמְצַרִים ְוַהְיאֹור ,ְּבִריָאה

 ֵיׁש הַהְּבִריָא ְּדעֹוַלם ,ַהִּמְצִרים ְוַגם ִיְׂשָרֵאל ִנְׁשמֹות ַּגם ְמעָֹרִבים ָהיּו ַּבְיאֹור

 .טֹוב ֻּכּלֹו ָּבֲאִצילּות ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,.)קט תיקונים( ְּבזַֹהר ַּכּמּוָבא .ָוָרע טֹוב ּבֹו

 ָלֵכן ,ָוָרע טֹוב ּבֹו ֵיׁש ֶׁשֲעַדִין ְּביֹוֵתר ַהָּגבַֹּה הּוא ַהְּבִריָאה ֶׁשעֹוַלם ְוֵכיָון

   ַּפְרעֹה ְוֵכן .ֶזה עֹוָלם ִעם ִריםִמְתַקְּׁש ,ֶׁשַּבְּקִלָּפה ַהְּגבֹוִהים ֶׁשֵהם ַהִּמְצִרים

   .היָאִרְּבַה םַלעֹו תֶא ַהְמַסֶּמֶלת הָבָׁשְחַמ ְּבִגיַמְטִרָּיא  

 ָׁשלׁש ֶּבן ְוַאֲהרֹן ָׁשָנה ְׁשמִֹנים ֶּבן ּומֶׁשה" )ז ,ז שמות(

 ַהָּכתּוב ַמּדּוַע ְוִלְכאֹוָרה "ַּפְרעֹה ֶאל ְּבַדְּבָרם ָׁשָנה ּוְׁשמִֹנים

 ַלְּׁשמֹוִנים ִהִּגיעּו ְוַאֲהרֹן ֶׁשּמֶׁשה ֶרֶמז ָּכאן ְּדֵיׁש ִנְרֶאה ,ֶזה ָּדָבר ְמַסֵּפר

 ְּדִמְסָּפר ,ַּפְרעֹה ֶאל ִּדְּברּו זֹו ַמְדֵרָגה ּוְבכַֹח ,ַהְּׁשִמיִנית ַהַּדְרָּגה ַעל ַהְמַרֵּמז

 ֶנֶפׁש ִׁשְבִעים ,"ֶזה ֻעַּמתְל ֶזה" ֵיׁש ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ,ַהֶּזה ָלעֹוָלם ַׁשָּיְך ֶׁשַבע

 ַרק ַׁשָּיכּות ֵיׁש ְׁשמֹוֶנה ַלִּמְסָּפר ֲאָבל ,ְּברֹאָׁשם ּוִמְצַרִים ,ֻאּמֹות ִׁשְבִעים מּול

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְלהֹוִציא ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ָּבאּו זֹו ַמְדֵרָגה ּוְבכַֹח .ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני

 ָּכְך ,ַהְּׁשִמיִנית ֵמַהַּמְדֵרָגה ִּתְהֶיה ָלבֹא ֶלָעִתיד ֻאָּלהֶׁשַהְּג ּוְכֵׁשם ,ִמִּמְצַרִים

 ַלַּמְדֵרָגה ִהְתַחְּברּוָתם ְיֵדי ַעל ָהְיָתה ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ְיֵדי ַעל ִמְצַרִים ְּגֻאַּלת

 שער( 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן ".'ְוגֹו ְׁשמִֹנים ֶּבן ּומֶׁשה" ַהְּׁשִמיִנית

 ְסִפיַרת ֶאת ַהְמַסֵּמל ַהֲחִמִּׁשים ַׁשַער ְּבכַֹח ָהְיָתה ִמְצַרִים ֶׁשְּיִציַאת )'ו

 ְבֵני ָעלּו ַוֲחֻמִׁשים" )יח ,יג שמות( ַּבָּכתּוב ּוְמֻרָּמז .ַהְּׁשִמיִנית ַהִּביָנה

 ַרִיםִמְצ ֶׁשְּגֻאַּלת :)עד תיקונים( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן ."ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 .ִמְצַרִים ְיִציַאת ְּפָעִמים 'נ ַּבּתֹוָרה ֻמְזֶּכֶרת ְוָלֵכן ,ן"ַהּנּו ַׁשַער ְיֵדי ַעל ָהְיָתה

 ה"הוי ַוּיִֹציֵאנּו" ֶׁשַהָּכתּוב )ריד 'ע ז"תשנ( 'ִעֶּתיָך ֱאמּוַנת' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן

 :)קיט תיקונים( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ן"ַהּנּו ַׁשַער ְּבִגיַמְטִרָּיא "ִמִּמְצַרִים

 ּוְמָבֵאר .ַמּכֹות ֲחִמִּׁשים ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶׁשַהִּמְצִרים ע"ר ְּכִׁשיַטת ֶׁשּנֹוֵקט

 תַדָּגַה'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ַהְּגֻאָּלה ֶאת ֶׁשָּפַעל ַהֲחִמִּׁשים ַׁשַער ַעל ְמַרֵּמז ֶׁשֶּזה ָׁשם

 ןֵכָלְו ,אָּמִא ַחכְֹּב יּוָה תֹוַהְּגֻאּל לָּכֶׁש יםִנֹואׁשִרָה דַחַא םֵׁשְּב 'טְרפּוְקְנַרְפ

 יַחִׁשָמ הּוָּיִלֵא ןֵכְו ,ם"ֵא ת"ר רֵּתְסֶא יַכֳדְרָמ ןֵכְו ,ם"ֵא ת"ר ןרֲֹהַא הֶׁשמ

 ,כב דברים( ַּבָּכתּוב ְמֻרָּמז הֶז רָבָּדֶׁש יףִסמֹו 'יםִדָגְמ םַענֹ' רֶפֵסְבּו .ם"ֵא ת"ר

   תֶא חַלְׁשִי 'הֶׁש ,"ְךָל ִּתַּקח ַהָּבִנים ְוֶאת ָהֵאם ֶאת חְּתַׁשַּל ַׁשֵּלַח" )ז

  .יוָלֵא יםִנָּבַה תֶא חַּקִיְו לֵאָרְׂשִי תֶא לאְֹגִל ם"ֵא תיַנִחְּב  

 ִחּבּור ְיֵדי ַעל ָהָיה סּוף ַים ִּבְקִריַעת ִמִּמְצַרִים ַהּסֹוִפית ַהְיִציָאה

 ּוֵמָאז" )כג ,ה שמות( ַהָּכתּוב ְוֵכן .ְלֵעיל ְרנּוִּכְדֵבַא ,ַהְּׁשִמיִנית ַלַּמְדֵרָגה

 ֶאל ָּבאִתי ,ָאז ַהְּׁשִמיִני ֶׁשְּבכַֹח ְמַרֵּמז "ָךִּבְׁשֶמ ְלַדֵּבר ַּפְרעֹה ֶאל ָּבאִתי

 "ֵמָאז" ַהִּמָּלה ֶאת ֶׁשְּמַקֵּׁשר )רמא בשלח ילקוט( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ְוֵכן .ַּפְרעֹה

 'אֹוָרה ַׁשֲעֵרי' רֶפְּבֵס מּוָבא ְוֵכן .ְׁשמֹוֶנה ּוִמְסָּפר ָיִׁשיר זָא ִעם ,ֶזה ְּבָכתּוב

 ֶאְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני תֹאַמר ּכֹה" )יד ,ג שמות( ֶׁשַהָּכתּוב )'א שער(

 ֶׁשהּוא ֶאְהֶיה ְוִנְקָרא ּכֹה ֶׁשִּנְקָרא ַהְּׁשִמיִני ַעל ְמַרֵּמז "ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני

 בשלח( ַּבּזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת הֹוִציאְל מֶׁשה ֶאת ָׁשַלח

   ִּדיִדיָעתֹו ,ּכֹהַה ְּבַמְדֵרַגת ִהִּכיר ֶׁשּלֹא ִמּׁשּום ,ִלּבֹו ֶאת ִהְכִּביד ֶׁשַּפְרעֹה :)נב

   .ַהֶּטַבע ֵמַעל ְולֹא ,ַהֶּטַבע ְּבעֹוַלם ַהַּתְחּתֹונֹות ַּבְּדָרגֹות ַרק ָהְיָתה  

 צַֹען ִלְפֵני ִנְבְנָתה ָׁשִנים ֶׁשַבע ְוֶחְברֹון" )כב ,יג במדבר(

 ֶאָחד ַעל טּוב ְּבָכל ְמֻבָּנה ֶׁשָהְיָתה י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ."ִמְצָרִים

 ָךְל ֶׁשֵאין ,ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשל ִׁשְבָחּה ָךְלהֹוִדיֲע ּוָבא ,ְּבצַֹען ִמִּׁשְבָעה

 ִלְקִביַרת ִהְקצּוָה ְךְלִפיָכ .ֵמֶחְברֹון יֹוֵתר ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְטָרִׁשין

 ַהְמֻעָּלה ִהיא ְוצַֹען ,ְּכִמְצַרִים ָהֲאָרצֹות ְּבָכל ְמֻעָּלה ָךְל ְוֵאין ,ֵמִתים

 רֹוִאים .ֲחָלִקים ִׁשְבָעה ִמֶּמָּנה טֹוָבה ֶחְברֹון ְוָהְיָתה ,ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ

 ,ִמְצַרִים ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ִמִּמְסָּפר ְמֻׁשָּבח ,ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֻדָּׁשהִּדְק ֶׁשַבע ֶׁשִּמְסָּפר

 ָךְל ֵאין ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .ֲחָלִקים ִׁשְבָעה "ָׁשִנים ֶׁשַבע" ֶׁשַבע ְּבִמְסָּפר

 ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ִמְסָּפר ִהיא ְּדִמְצַרִים ,ְּכִמְצַרִים ָהֲאָרצֹות ְּבָכל ְמֻעָּלה

 ֶחְברֹוןֶׁש א"ְׁשִליָט יּוְנְגַרייז אּוִרי 'ר ג"הָהר ְוֶהִעיַרִני .ֶׁשַּבְּקִלָּפה הַהְמֻעָּל

 ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשַבע ְּדִמְסָּפר ,ַלְּׁשִמיִני 'ַלנ ִחּבּור ֵיׁש ִּדְבֶחְברֹון ,'נ ִחּבּור אֹוִתּיֹות

 ָלֶהם ֶׁשֵאין ִּדְקִלָּפה ֶׁשַבע ִמִּמְסָּפר ָחׁשּוב יֹוֵתר הּוא ְוָלֵכן ,ַלְּׁשִמיִני ָקׁשּור

   ִּביָנה ִמְּלׁשֹון הּוא טּוב ְּבָכל ְמֻבָּנה ֶׁשַהָּלׁשֹון ִנְרֶאה ְוֵכן .ַלְּׁשִמיִני ַׁשָּיכּות

  .ַהְּׁשִמיִני ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת  
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